
  
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA 
VAGAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 
 

 

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

 

INSTRUÇÕES 

 
1. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os 

que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

2. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, 
com caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser 
feita cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de 
forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços. 

4. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
O CARTÃO-RESPOSTA, SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, 
já estiver danificado. 

5. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

6. SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo/Concurso Público o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de 
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CARTÃO-RESPOSTA. 

7. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões NÃO SERÃO 

CONSIDERADOS. 
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Leia o texto a seguir para responder às  

questões de 1 a 10. 

 

Conheci Marcos Rey, há mais de vinte anos, quando 

sonhava tornar-me escritor. Certa vez confessei esse 

desejo à atriz Célia Helena, que deixou sua marca no 

teatro paulista. Tempos depois, ela me convidou para 

tentar adaptar um livro para teatro. Era O Rapto do 

Garoto de Ouro, de Marcos. Passei noites me torturando 

sobre as teclas. Célia marcou um encontro entre mim e 

ele, pois a montagem dependia da aprovação do autor. 

Quando adolescente, eu ficara fascinado com Memórias 

de um Gigolô, seu livro mais conhecido. Nunca tinha 

visto um escritor de perto. Imaginava uma figura 

pomposa, em cima de um pedestal. Meu coração quase 

saiu pela boca quando apertei a campainha. Fui recebido 

por Palma, sua mulher. Um homem gordinho e 

simpático entrou na sala. Na época, já sofria de uma 

doença que lhe dificultava o movimento das mãos e dos 

pés. Cumprimentou-me. Sorriu. Estava tão nervoso que 

nem consegui dizer “boa-tarde”. Gaguejei. Mas ele me 

tratou com o respeito que se dedica a um colega. Propôs 

mudanças no texto. Orientou-me. Principalmente, 

acreditou em mim. A peça permaneceu em cartaz dois 

anos. Muito do que sou hoje devo ao carinho com que 

me recebeu naquele dia. 

 

Continuei a vê-lo esporadicamente. Era alegre, 

divertido. Todo sábado, de manhã, ia tomar cerveja e 

uísque com outros escritores na Livraria Cultura, no 

Conjunto Nacional. Às vezes nos telefonávamos para 

falar da vida. Escritores costumam ser competitivos e 

ciumentos. Buscam defeitos nas obras alheias, como 

mulheres vaidosas, comparando vestidos umas das 

outras. Marcos, não. Conheci muitos autores 

beneficiados por suas opiniões. Era generoso. Quando 

deu uma entrevista no programa de Jô Soares, a 

escritora Fanny Abramovich lhe telefonou. Elogiou seu 

suéter, de uma bonita cor cinza. Marcos mandou-o de 

presente para ela. 

Sempre me senti orgulhoso por ser seu companheiro 

aqui na última página de Veja São Paulo. Quando 

começamos as crônicas, fui visitá-lo. Ele acabara de 

comprar um apartamento em Perdizes. Seus livros 

ficarão na história da literatura. Mas, até poucos anos 

atrás, lutava com o aluguel. Não costumávamos nos 

telefonar em aniversários ou datas especiais. Mas, em 

janeiro último, ligou para desejar feliz Ano-Novo. 

Chamou-me de colega. Emocionei-me: 

— Tomara que você também tenha um ano 

maravilhoso. 

Como é a vida, não? 

Palma me contou que tudo aconteceu muito depressa. 

Hospitalização, operação. Os médicos foram francos. 

Ela o visitou na UTI. 

— Marcos, não fique sofrendo. Pode partir em paz, meu 

amor. 

Estava adormecido, mas ela tem uma certeza íntima de 

que ele entendeu. Depois de 39 anos juntos, Palma tem 

o direito de ter certezas. Quando alguém nos deixa, até 

as pessoas mais céticas sentem o desejo de acreditar no 

desconhecido. 

Pessoalmente, nunca tive dúvida de que existe algo 

mais, em algum lugar. Ainda bem. 

Marcos, algum dia a gente se encontra por aí. 

Walcyr Carrasco - https://vejasp.abril.com.br 
01) Assinale a opção que apresenta o título mais 

adequado para o texto.  

a) Em busca da imortalidade literária. 

b) Meu amigo Marcos. 

c) Memórias de um Gigolô. 

d) Perspectivas literárias. 

e) A versatilidade de Marcos. 

 

 

02) Podemos afirmar que o texto é predominantemente 

uma: 

a) dissertação argumentativa. 

b) dissertação expositiva. 

c) narração. 

d) injunção. 

e) descrição 

 

 

03) Assinale a alternativa que apresenta o principal 

objetivo do autor ao escrever a crônica lida. 

a) Comentar o comportamento dos escritores. 

b) Fazer o leitor refletir criticamente sobre a vida. 

c) Destacar o êxito de sua peça teatral. 

d) Demonstrar sua gratidão ao colega escritor. 

e) Mostrar a importância do companheiro na história da 

literatura. 

 

 

04) Pode-se afirmar que o sentimento do autor do texto 

é marcado por: 

a) ironia. 

b) consternação. 

c) irresignação. 

d) indiferença 

e) empatia. 

____________________________________________ 

 

05)“Quando alguém nos deixa, até as pessoas mais 

céticas sentem o desejo [...].” 8º§ 

O sentido oposto da palavra destacada é: 

a) teístas. 

b) descrentes. 

c) ateístas. 

d) hereges. 

e) ímpios. 

____________________________________________ 
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06) “[...] eu ficara fascinado com Memórias de um 

Gigolô [...].” 1º§ 

O mesmo sentido da palavra destacada é: 

a) homem hilariante. 

b) aproveitador ilegítimo. 

c) pessoa matuta. 

d) indivíduo virtuoso. 

e) homem jocoso. 

____________________________________________ 

 

07) “Marcos, algum dia a gente se encontra por aí.” 

10º§ 

A expressão sublinhada nessa frase é característica da 

linguagem: 

a) coloquial. 

b) formal. 

c) acadêmica.   

d) científica. 

e) técnica. 

 

 

08) “Imaginava uma figura pomposa, em cima de um 

pedestal.” 1º§ 

A palavra sublinhada é formada pelo seguinte processo 

de formação de palavras: 

a) derivação prefixal. 

b) derivação sufixal. 

c) derivação parassintética. 

d) composição por justaposição. 

e) composição por aglutinação. 

____________________________________________ 

 

09) “Ele acabara de comprar um apartamento em 

Perdizes.” 3º§ 

A forma verbal sublinhada nessa frase está conjugada 

no: 

a) pretérito perfeito do indicativo. 

b) pretérito imperfeito do indicativo. 

c) pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

d) pretérito imperfeito do subjuntivo. 

e) imperativo afirmativo. 

____________________________________________ 

 

10) “— Marcos, não fique sofrendo.” 7º§ 

A vírgula foi empregada nessa frase para separar: 

a) termo deslocado na oração. 

b) expressão de retificação. 

c) palavras com a mesma função sintática. 

d) aposto. 

e) vocativo. 

____________________________________________ 

 

11) Marque a alternativa em que todas as palavras estão 

grafadas corretamente. 

a) enchergar – enxurrada. 

b) larangeira – trajetória. 

c) ageitar – jesto. 

d) paralisar – capitalizar. 

e) ascenção – adolescente. 

____________________________________________ 

12) Assinale a alternativa em que está correto o uso do 

acento indicativo de crase. 

 

a) Refiro-me àquele escritor.  

b) Estamos dispostos à colaborar.  

c) Você está se referindo à obras de Walcyr Carrasco?  

d) À qual pessoa você solicitou o favor?  

e) Assisto à filmes de comédia. 

____________________________________________ 

 

13) A regência verbal está de acordo com a norma culta 

em: 

a) Cheguei no teatro quinze minutos atrasado.  

b) Ontem assisti um filme de comédia.  

c) O funcionário só visava a uma posição de destaque.  

d) Prefiro um cargo honesto do que abrir mão de meus 

princípios.  

e) Os jornais informaram ao público sobre o roubo. 

 

Leia a charge a seguir e responda às questões 14 e 15. 

 
https://www.google.com 

 

 

14) Na frase “Eu sei como você se sente.”, é correto 

afirmar sobre a colocação do pronome destacado: 

 

a) a ênclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.  

b) a mesóclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.  

c) a próclise tende a ocorrer após o pronome pessoal. 

d) a próclise ocorre após pronomes indefinidos. 

e) a próclise ocorre nas orações optativas. 

____________________________________________ 

 

15) “Também tá cheio de adulto que não acredita em 

mim.” 

 

O vocábulo sublinhado mantém com seu termo 

antecedente uma relação sintática de: 

 

a) explicação. 

b) substituição. 

c) exemplificação. 

d) adição. 

e) complementação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16) Assinale a alternativa que permite que o usuário 

refaça a última ação desfeita por meio do CTRL+Z no 

MS-Word 2016. 

 

a) CTRL+Y. 

b) CTRL+X. 

c) CTRL+ESC. 

d) CTRL+V. 

e) CRTL+L 

 

 

17) Em qual guia é possível encontrar a opção de 

“Cabeçalho e Rodapé”, no MS-Word 2016? 

 

a) Inserir. 

b) Layout. 

c) Design. 

d) Página Inicial. 

e) Ajuda. 

____________________________________________ 

 

18) Certos aparelhos podem ser conectados ao 

computador ou notebook para facilitar o uso, como 

mouses, teclados, pen drives, celulares, entre outros. 

Normalmente, em qual entrada esses aparelhos são 

conectados? 

 

a) LAN 

b) USB 

c) HDMI 

d) VGA 

e) SSD 

____________________________________________ 

 

19) Assinale a alternativa que contêm os softwares 

utilitários exatamente na ordem abaixo: 

 

Cliente de e-mail - Visualizador de Imagem - Antivírus 

– Chat - Compactador de arquivo - Reprodutor de vídeo. 

 

a) Winzip, MKV, Uol, Kaspersky, Jpeg, QuickTime 

b) Thunderbird, MPEG, Avast, Uol, 7-zip, FastStone 

c) Gmail, JPG, Panda, Uol, .zip e AVG 

d) Outlook, NoMacs, Norton, Uol, WinRAR, Winamp 

e) Norton, DOC, Avast, .cdr, FastStone e AVG. 

 

 

20) Marque a alternativa que apresenta apenas 

dispositivos de entrada ou saída: 

 

a) Mouse, Teclado e Monitor. 

b) Memória RAM e HD. 

c) CD, DVD e Gabinete. 

d) HD, Mouse e CD. 

e) Impressora, Gabinete e HD. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

21) A Norma Regulamentadora 6, também chamada de 

NR 6, dispõe sobre Equipamentos de Proteção 

Individual. Assinale a alternativa que, conforme a 

norma, não classifique o item como um EPI para 

membros superiores.  

a) Luvas. 

b) Creme protetor. 

c) Manga. 

d) Perneira. 

e) Dedeira. 

____________________________________________ 

 

22) Sobre o Certificado de Aprovação (CA), podemos 

afirmar que:  

 

a) Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis 

e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, 

o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de 

EPI importado, o nome do importador, o lote de 

fabricação e o número do CA. 

b) É de responsabilidade do empregador emitir ou 

renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador. 

c) Uma vez emitido, o CA não poderá ser cancelado. 

d) Para fins de comercialização, depois de vendido os 

EPIs o CA concedido aos EPI não terá tempo de 

validade. 

e) É da competência do Ministério do Trabalho e 

Emprego comercializar ou colocar à venda somente o 

EPI portador de CA. 

____________________________________________ 

 

23) Sobre os sistemas de proteção contra quedas, 

assinale a alternativa correta:  

 

a) É obrigatória a utilização de sistema de proteção 

contra quedas sempre que for possível evitar o trabalho 

em altura.  

b) O sistema de proteção contra queda não carece de 

inspeção sistemática. 

c) O SPIQ (Sistema de proteção individual contra 

quedas) é constituído estritamente pelos seguintes 

elementos: sistema de ancoragem e elemento de ligação. 

d) No SPIQ (Sistema de proteção individual contra 

quedas) de retenção de queda e no sistema de acesso por 

cordas, o equipamento de proteção individual deve ser 

o cinturão de segurança tipo paraquedista. 

e) Havendo possibilidade de ocorrência de queda com 

diferença de nível, em conformidade com a análise de 

risco, o sistema deve ser dimensionado como trabalho 

em piso 0. 

____________________________________________ 

 

24) Os parâmetros e requisitos da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) estão expressos na 

Norma Regulamentadora 5 (NR 5). Seu objetivo é a 

prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho, de maneira que o trabalho possa ser 

INFORMÁTICA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



compatível permanentemente com a preservação da 

vida e promoção da saúde do trabalhador. São 

atribuições da CIPA, EXCETO:  

a) Elaborar e acompanhar plano de trabalho que 

possibilite a ação preventiva em segurança e saúde no 

trabalho. 

b) Participar no desenvolvimento e implementação de 

programas relacionados à segurança e saúde no 

trabalho. 

c) Verificar os ambientes e as condições de trabalho 

visando identificar situações que possam trazer riscos 

para a segurança econômica da empresa. 

d) Acompanhar o processo de identificação de perigos 

e avaliação de riscos bem como a adoção de medidas de 

prevenção implementadas pela organização. 

e) Requisitar à organização as informações sobre 

questões relacionadas à segurança e saúde dos 

trabalhadores, incluindo as Comunicações de Acidente 

de Trabalho - CAT emitidas pela organização, 

resguardados o sigilo médico e as informações pessoais. 

____________________________________________ 

 

25) São estabelecidas diretrizes para caracterização de 

grave e iminente risco em condições ou situações de 

trabalho e os requisitos técnicos objetivos de embargo e 

interdição para as situações que não se enquadram nas 

condições trabalhistas previstas em Norma. Sobre a 

caracterização do grave e iminente risco, assinale a 

alternativa que correlacione corretamente as 

classificações das consequências e suas respectivas 

definições:  

 

1- Nenhuma; 

2- Leve; 

3- Significativa; 

4- Severa; 

5- Morte; 

 

A- Pode levar a óbito imediato ou que venha a ocorrer 

posteriormente; 

B- Pode prejudicar a integridade física e/ou a saúde, 

provocando lesão que implique em incapacidade 

temporária por prazo igual ou inferior a 15 (quinze) 

dias; 

C- Pode prejudicar a integridade física e/ou a saúde, 

provocando lesão ou sequela permanentes; 

D- Nenhuma lesão ou efeito à saúde; 

E- Pode prejudicar a integridade física e/ou a saúde, 

provocando lesão que implique em incapacidade 

temporária por prazo superior a 15 (quinze) dias; 

a) 1-C, 2-A, 3-B, 4-D e 5-E. 

b) 1-D, 2-B, 3-E, 4-C e 5-A. 

c) 1-D, 2-B, 3-C, 4-E e 5-A. 

d) 1-D, 2-A, 3-C, 4-B e 5-E. 

e) 1-D, 2-E, 3-A, 4-C e 5-B. 

____________________________________________ 

 

26) A sinalização de segurança é um dos componentes 

da segurança do trabalho. A respeito da utilização de 

cores nas sinalizações de segurança, assinale com V 

(verdadeiro) ou com F (falso) as afirmativas e assinale 

a alternativa com a sequência correta.  

(   ) Devem ser adotadas cores para segurança em 

estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar 

e advertir acerca dos riscos inexistentes.  

(  ) As cores utilizadas nos locais de trabalho para 

identificar os equipamentos de segurança, delimitar 

áreas, identificar tubulações empregadas para a 

condução de líquidos e gases e advertir contra riscos, 

devem atender ao disposto nas normas técnicas oficiais.  

(   ) A utilização de cores dispensa o emprego de outras 

formas de prevenção de acidentes.  

(   ) O uso de cores deve ser o mais reduzido possível, a 

fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao 

trabalhador. 

a) VFVF 

b) FFVV 

c) VVFV  

d) FFFV 

e) FVFV 

____________________________________________ 

 

27) O fogo necessita de três fatores: combustível, 

comburente e calor. Através deles, pode-se definir o 

fogo como o resultado de uma reação química que 

desprende luz e calor devido à combustão de materiais 

diversos. É um fator que influencia no triângulo do 

fogo, EXCETO:  

a) Faísca 

b) Chama 

c) Gasolina 

d) Água 

e) Madeira 

____________________________________________ 

 

28) O emprego de cores específicas tem papel 

importante na segurança do trabalho. A sinalização de 

segurança adota cores que servem para indicar e advertir 

sobre os riscos existentes. Sobre a cor vermelha, é 

CORRETO afirmar que:  

a) A cor vermelha deverá ser empregada para indicar 

advertência, devendo ser utilizado, por exemplo em 

partes superiores e laterais de passagens que apresentem 

risco. 

b) A cor vermelha deverá ser usada para identificar e 

distinguir equipamentos de proteção e combate a 

incêndio e sua localização, bem como seus respectivos 

acessórios. 

c) A cor vermelha é empregada para indicar a 

obrigatoriedade do uso de EPI ou outras ações similares. 

d) A cor vermelha será utilizada para indicar 

"Cuidado!", sendo utilizada, por exemplo, em locais de 

uso e movimentação de equipamentos que podem 

oferecer riscos. 

e) A cor vermelha caracteriza "segurança", e deve ser 

empregado para identificar itens como canalizações de 

água, caixas de equipamento de socorro de urgência e 

caixas contendo máscaras contra gases. 

____________________________________________ 

 



29) A indicação dos riscos por meio de cores não 

dispensa o emprego de outras formas de sinalização. 

Porém, a sua utilização contribui de forma expressiva 

na prevenção de acidentes. Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) A cor vermelha é usada para assinalar “perigo”.  

b) A cor amarela é usada para indicar “cuidado”. 

c) A cor verde é usada para caracterizar “segurança”. 

d) A cor púrpura é usada para sinalizar perigos 

provenientes das radiações eletromagnéticas 

penetrantes e partículas nucleares. 

e) A cor branca é usada em faixas para demarcar 

passadiços, passarelas e corredores pelos quais circulam 

exclusivamente pessoas. 
____________________________________________________________ 

 

30) Quanto as definições sobre saídas de emergência em 

edifícios, analise as afirmativas. 

I.  Escada enclausurada protegida: escada devidamente 

ventilada localizada em ambiente envolvido por paredes 

corta-fogo e dotada de portas resistentes ao fogo. 

II. Circulação de uso comum: passagem que dá acesso 

à saída de mais de uma unidade autônoma, quarto de 

hotel ou assemelhado. 

III. Lanço de escada: Escada que deve ser utilizada 

somente pelos profissionais do corpo de bombeiro 

quando houver ocorrência. 

IV. Local de saída única: também chamado de saída de 

emergência que é o caminho contínuo, devidamente 

protegido, a ser percorrido pelo usuário, em caso de um 

incêndio, de qualquer ponto da edificação até atingir um 

local protegido do incêndio. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II e III, apenas. 

b) I, II e IV, apenas.  

c) II, III e IV, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

____________________________________________ 

 

31) Sobre Equipamentos de Proteção Individual e 

Coletivo, pode-se afirmar que: 

a) Cabe ao empregador, sobre o uso do EPI, pedir 

orientação ao trabalhador sobre o uso adequado, exigir 

seu uso e comunicar ao MTE qualquer irregularidade 

observada. 

b)  O empregado deve usar o EPI apenas para a 

finalidade a que se destina, cuidar do seu EPI, sendo sua 

responsabilidade a orientação e o treinamento ao 

empregador do uso adequado, local de utilização e quais 

os equipamentos necessários para as atividades. 

c) São obrigações do empregador, quanto aos EPI, a 

sua imediata substituição, quando danificado ou 

extraviado e se responsabilizar pela higienização e 

manutenção periódica dos EPI. 

d) É exigido do fabricante nacional ou importador que 

comercialize EPI que somente as botinas sejam 

portadoras de CA. 

e) Para fins de comercialização o CA concedido aos 

EPI terá validade de 10 anos. 

____________________________________________ 

32) Sobre a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) pode-se afirmar que: 

a) Não é de responsabilidade do empregador 

proporcionar aos membros da CIPA os meios 

necessários ao desempenho de suas atribuições, 

considerando que a CIPA é uma comissão independente 

da empresa.  

b) Tem como objetivo a prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 

compatível permanentemente o trabalho com a 

preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador. 

c) O principal objetivo é reunir os dados dos acidentes 

anteriores para avaliação da comissão. 

d) Os empregados não têm participação na CIPA, já 

que ela é uma comissão que avalia a forma de trabalho 

dos empregados e aponta as correções necessária para 

evitar acidentes.  

e) A empresa que possuir em um mesmo município 

dois ou mais estabelecimentos, deverá garantir a 

desintegração das CIPA e dos designados. 

____________________________________________ 

 

33) Sobre Equipamentos de Proteção Individual, pode-

se afirmar que: 

a) Equipamento de Proteção Individual (EPI) é todo 

dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, que diminui a proteção aos riscos à 

segurança do trabalhador. 

b) É interessante que o equipamento de proteção 

individual, de fabricação nacional ou importado, tenha 

a indicação do Certificado de Aprovação - CA, 

expedido pelo órgão nacional competente. Porém, é 

permitida a sua utilização sem o CA desde que se 

respeite as exigências mínimas da Norma. 

c) Atendendo as peculiaridades de cada atividade 

profissional, com suas ressalvas e disposições, o 

empregador deve fornecer aos trabalhadores 

Equipamento de Proteção Individual adequados, de 

acordo com a normativa. 

d) A obrigação da utilização do Certificado de 

Aprovação (CA) é apenas para os EPI importados, já 

que os produtos nacionais são produzidos de acordo 

com as normas técnicas vigentes. 

e) Compete exclusivamente a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes – CIPA, recomendar ao 

empregador o EPI adequado ao risco existente em 

determinada atividade. 

____________________________________________ 

 

34) Sabemos que a utilização dos Equipamentos de 

Proteção Individual e Coletiva (EPI) tem a função de 

proteger o trabalhador dos riscos que o ambiente de 

trabalho possa oferecer a sua saúde. Assinale a 

alternativa INCORRETA a respeito das circunstâncias 

em que as empresas são obrigadas a fornecerem aos 

empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em 

perfeito estado e funcionamento:  

 



a) Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem 

sendo implantadas. 

b) Exclusivamente para atendimento de situações de 

emergência.  

c) Para atender a situações de emergência. 

d) Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam 

completa proteção contra os riscos de acidentes do 

trabalho. 

e)  Sempre que as medidas de ordem geral não 

ofereçam completa proteção contra doenças 

profissionais e do trabalho. 

____________________________________________ 

 

35) Sobre a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), é CORRETO afirmar que: 

a) A CIPA possui somente representantes dos 

empregadores. 

b) Os representantes dos empregadores serão por eles 

designados. 

c) Os representantes dos empregadores são escolhidos 

pelos empregados através de votação. 

d) O mandato dos membros da CIPA terá a duração de 

seis meses, sendo permitida reeleição. 

e) Os representantes dos empregados escolherão entre 

os titulares, o Presidente da CIPA e o vice-presidente. 

____________________________________________ 

 

36) A Norma Regulamentadora (NR) de Proteção 

Contra Incêndios apresenta indicações sobre as 

aberturas, saídas e vias de passagem. Sobre a NR, 

analise as afirmativas. 

I.Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à 

chave ou presa durante a jornada de trabalho. 

II.As saídas de emergência podem ser equipadas com 

dispositivos de travamento que permitam fácil abertura 

do interior do estabelecimento. 

III.É permitido fechamento com chave das saídas de 

emergência, desde que a chave esteja próxima a porta e 

uma pessoa seja responsável por ela. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

a) I, II e III. 

b) II e III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II, apenas. 

e) III, apenas. 

____________________________________________ 

 

37) As afirmativas a seguir são objetivos da realização 

dos exercícios de combate ao fogo periódicos, 

EXCETO: 

a) Que o pessoal grave o significado do sinal de alarme. 

b) Que seja estimulado o pânico, afim de preparar os 

envolvidos para uma possível ocorrência.  

c) Que a evacuação do local se faça em boa ordem. 

d) Que sejam atribuídas tarefas específicas aos 

empregados. 

e) Que sejam atribuídas responsabilidades específicas 

aos empregados. 

____________________________________________ 

 

38) Iluminância é o limite da razão do fluxo luminoso 

recebido pela superfície em torno de um ponto 

considerado, para a área da superfície quando esta tende 

para o zero. Para cada tipo de local ou atividade, são 

indicadas três iluminâncias. Dentre as afirmativas 

abaixo, assinale a alternativa INCORRETA sobre a 

situação em que o valor mais alto das três iluminâncias 

deve ser utilizado:  

a) Quando a capacidade visual do observador está 

acima da média. 

b) Quando erros são de difícil correção. 

c) Quando alta produtividade ou necessidade de alta 

precisão são de grande importância. 

d) Quando a capacidade visual do observador está 

abaixo da média. 

e) Quando a tarefa se apresenta com refletâncias e 

contrastes bastante baixos. 
____________________________________________________________ 

39)As saídas de emergência em edifícios permitem o 

abandono pela população em caso de incêndio e 

facilidade no acesso de auxílio externo pelos bombeiros 

no combate ao fogo. Assinale a alternativa 

INCORRETA quanto às saídas de emergência: 

a) O acesso precisa permitir o escoamento fácil de 

todos os ocupantes do prédio, desobstruído em todos os 

andares. 

b) Os acessos devem ter pé-direito mínimo de 2,50 m, 

exceto nos obstáculos como vigas, vergas de portas, e 

outros, da qual a altura mínima livre deve ser de 2,00 m. 

c) As saídas de emergência são dimensionadas em 

função da população da edificação, mas as escadas e as 

rampas precisam somente de respeitar a largura mínima.  

d) A saída de emergência compreende os acessos ou 

rotas de saídas horizontais, isto é, acessos às escadas, 

quando houver, e respectivas portas ou ao espaço livre 

exterior, nas edificações térreas, além de escadas ou 

rampas e descarga. 

e) As saídas de emergência são dimensionadas em 

função da população da edificação. 
____________________________________________________________ 

40) Sobre os tipos de causas de acidente relatadas na 

NBR 14280, assinale com V (verdadeiro) ou com F 

(falso) as seguintes definições. Em seguida, assinale a 

alternativa que classifica corretamente as afirmativas. 

(  ) Fator pessoal de insegurança (fator pessoal): Causa 

relativa ao comportamento humano, que pode levar à 

ocorrência do acidente ou à prática do ato inseguro; 

(  ) Ato inseguro: Ação ou omissão que, contrariando 

preceito de segurança, pode causar ou favorecer a 

ocorrência de acidente; 

(  ) Condição ambiente de insegurança (condição 

ambiente): Condição do meio que causou o acidente ou 

contribuiu para a sua ocorrência; 

(  ) Condição pessoal: Causa relativa a influência do 

meio no comportamento humano, que leva ao acidente 

a) FVFF. 

b) FVVF. 

c) VFVF. 

d) VVVF. 

e) VVVV. 

____________________________________________ 


